విజయవాడ నగర పో లీస్ కమీషనరేట్
పత్రిక పికటన

తేదీ. 26.04.2017

బాలికల/మహిళా హాస్ట ళ్ళ యాజమాన్యాలు నియమ నిబంధనలు ఖచ్చితంగా
పాటంచయలి
--- మరో పదిహన
ే ు రోజుల్లో పో లిసుల్ తనిఖీల్ు ---

విజయవాడ నగర పో లీస్ శాఖ వారు ది. 12.04.2017 నుుండి 16.04.2017 వరకు
నగరుంల్లని 38 మహిళా/బాలికల్ వసతి గృహాల్ల్ల ఆకస్మికుంగా తనిఖి చేయడుం జరిగిుంది. ఈ వసతి
గృహాల్ల్ల సరైన వసతుల్ు, భద్రత మరియు రక్షణ ఏరాాట్ల
ో , శుభరత, ఆరోగయకరమైన వాతావరణుం,
వసతి గృహాల్ నిరవహణకు పాట్ుంచవల్స్మన నియమ నిబుంధనల్ు పాట్సుున్ాార, ల్ేదా మరియు వసతి
గృహాల్ నిరవహణకు తగిన అనుమతుల్ు కలిగి ఉన్ాారా, ల్ేదా అని తనిఖీల్ు చేసారు.
ఈ తనిఖీల్లో చాల్ా వరకు వసతి గృహాల్ు నమోద్ుకాని మరియు ఏ అనుమతుల్ు ల్ేనివిగా
తెలిస్ముంది. ఈ వసతి గృహాల్ు నిరావహనదారుల్ు, వాట్ నిరవహణకి ఏ శాఖ నుుండి కూడా అనుమతి
ప ుంద్ల్ేద్ు.
విజయవాడ నగరుం, విదాయ, వాయపార మరియు ఉదయ యగ కేుంద్రుంగా ఎుంతో అభివృది చెుందిుంది.
రాజధాని నగరుంగా మారుా చెుంద్ుతునా, ఈ నగరరానికి చుట్లుపకకల్ ఉరో నుుండి మరియు రాషు ుంర ల్లని
పల్ు పారుంతాల్ నుుండి చద్ువుకోసుం బాలికల్ు మరియు ఉదయ యగాల్ కొరకు మహిళల్ు నగరానికి
వసుున్ాారు.
ఎకుకవముంది పేద్ మరియు మధయ తరగతి బాలికల్ు, వాళళ ఉళళల్ల సరైన విదాయ
సద్ుపాయాల్ు ల్ేక, వాళళ తలిో ద్ుండరరల్ు కసు పడి, పమల్ోల్ చుద్ువుల్ కోసుం రూపాయి రూపాయి
కూడబెట్ు ,

తమ పమల్ోల్ భావిషయతుని తీరిిదిద్ు ుకోవడానికి నగరానికి పుంపమసు ున్ాారు.

వీళళల్ల

చాల్ాముంది ఏదయ ఒక హాసు ళళల్ల ఉుంట్ూ తమ చద్ువుల్ను కొనసాగిసు ున్ాారు. అుంతే కాకుుండా
ఎుంతోముంది మహిళల్ు, ఉదయ యగాల్ కొరకు నగరానికి వచ్చి, హాసు ళళల్ల తమ జీవన్ానిా
కొనసాగిసు ున్ాారు.

:: 2 ::
పరభుతవుం మహిళల్ు మరియు బాలికల్ భద్రత మరియు రక్షణ కొరకు ఎన్నా చరయల్ు మరియు
చట్ాుల్ు చేస్ముంది. మహిళల్కు మరియు బాలికల్కు భద్రత కలిాుంచడుం దావర, వారు, మరినిా ఉనాత
ల్క్ష్యయల్ను సాధిుంచ్చ, సమ సమాజ సాాపనకు మారగ ుం ఏరాడరతుుంది.
మహిళా వసతి గృహాల్ు నిరవహిుంచ ద్ల్చ్చన వారు ముుంద్ుగా, సుంబుంధిత శాఖల్ నుుండి
అనుమతితో పాట్ల సాానిక పో లీసుల్కు సమాచారుం తెలియజేయాలి.
మహిళా/బాలికల్ వసతి గృహాల్ నిరవహిుంచేవారు పూరిు భద్రత మరియు రక్షణ చరయల్ నిమితు ుం
తపానిసరిగా, మహిళా వారెన్, స్ెకూయరిట్ీ గార్డె, CCTV ల్ు, ఆ వసతి గృహుంల్ల ఉుంట్లనావారి పూరిు
వివరాల్ు, హాసు ల్ రిజిసు ర్డ (అ హాసు ల్ కు వచ్చి వెళలో వారి వివరాల్ు), హాసు ల్ో ల వాళళళ ఎపుాడర
వసుున్ాారు, ఎపుాడర వెళు ళన్ాారు వుంట్ అుంశాల్ను ప ుంద్ుపరిచే రిజిసు ర్డ మరియు హాసు ల్ో ల
ఆరోగయకరమైన వాతావరణుం అనగా గాలి, వెల్ుతురు, రూముకు ఎుంతముందిని ఉుంచాలి మరియు
సరైన బో జన వసతుల్ు కలిగి ఉుండాలి.
విజయవాడ నగర పో లీసుల్ు మరో 15 రోజుల్ల్ల నగరుంల్లని అనిా బాలిక/మహిళా వసతి
గృహాల్ను తనిఖీల్ు చేసు ారు.

ఈ సారి తనిఖీల్కు ముుందే, వసతి గృహ నిరావహకు పరభుతవ నియమ

నిబుంధనల్కు పరకారుం అనిా భద్రత మరియు ఇతర పరమాణాల్ను వారి వసతి గృహాల్ల్ల ఏరాాట్లకు
సతవర చరయల్ు తీసుకోవాలి.
అుంతే కాకుుండా, వసతి గృహాల్ను, సుంబుంధిత పరభుతవ శాఖతో న్ెల్ రోజుల్ వయవధిల్ల నమోద్ు
(రిజిస్ేుష
ర న్) చేయిుంచుకోవాలి.
నగరుంల్లని బాలికల్/మహిళల్ వసతి గృహాల్ యాజమానయుం పెైన తెలిపమన భద్రత పరమాణాల్ు
మరియు సుంబుంధిత శాఖతో రిజిస్ేుష
ర న్ తపానిసరిగా చేయిుంచుకోవాలి.
****

